
ER DU VORES NYE KOLLEGA MED LEDER EVNER OG FOKUS PÅ SALG?  

 

Vi BYENS BRØD OG CAFE søger en motiverede og ansvarsbevidst kollega, som sætter god service 

højst på dagsordenen, men som samtidig har evner til at lede andre, så vi alle løber efter samme 

mål og får en smidig og energifyldt hverdag. 

 

Hvad din uddannelse er, betyder mindre, men du skal have erfaring indenfor butik, så du ved hvad 

det gode salg er og du stræber efter at kundeoplevelsen når nye højder med din kreative og 

charmerende fremtoning. 

 

Vi er et team der sætter barren højt og vi drives af godt samarbejde og viljen for at yde det bedste 

for kunderne og teamånden. 

Vi søger en voksen kollega, der ønsker at forblive i jobbet i en årrække, så vi sammen kan udvikle 

vores butik og cafe. Time antallet kan vi snakke om, men gerne fuldtid og med stor fleksibel i 

forbindelse med sygdom/ferie.  

Arbejdet består i rådgivning og salg til vores kunder, tilberedning af fastfood/to go og mad til 

caféen samt vi alle hjælpes med rengøring og andet forefalden arbejde.  

Foruden det praktiske forventer vi du tør og ønsker at tage ansvar, selvfølgelig for egent arbejde, 

men også for hele teamets opgaver, så alle er så effektive som muligt. Det kræver du kan bevare 

overblikket – også i stressede situationer. 

 

Dine opgaver:  

- Rådgivning og salg til kunder 

- Give kunden en oplevelse med fokus på service 

- Ansvarlig for vores facebook side 

- Fremstille fastfood & to go til butik og cafe med fokus på nytænkning 

- Salgsklar og indbydende butik og cafe i alle åbningstimer 

- Kunne lede og fordele arbejdsopgaver mellem dagens medarbejder 

 

Vi forventer: 

- Du er serviceminded og udadvendt 

- Bevarer SMILET og elsker at have mange bolde i luften, tros travlhed  

- Ordenssans og stor fokus på hygiejne – både generelt og set ift. fødestyrelsen 

- Kan arbejde selvstændig og færdiggøre opgaver, men også en teamplayer som ser helheden 



- Igangsætter og med stort engagement, der ønsker at gå forrest med positiv indstilling og højt 

drive 

-En god kommunikator både ift. kunder med også til kollegaer 

-Har erfaring indenfor sociale medier 

-Har erfaring indenfor cafe, catering eller to go produkter 

 

Du vil få vekslende vagter igennem ugens 5 hverdage (dog hyppigst morgenvagter med mødetider 

i intervallet 0430-0730) og har weekendvagter hver 3. uge. 

Er du interesseret?? 

Besøg os i butikken og aflever din ansøgning. Du kan også sende din ansøgning på 

info@byensbroedogcafe.dk 

 

Vi holder løbende samtaler, men skyld dig, for når den rette kandidat er fundet, mister du chancen 

for at blive vores kollega 😉 

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Bagermester Brian på tlf. 60536493. 

 

 


